
PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N2  2022.09.21.01 - SDS 

Regido pela Lei n.2  8.666 de 21/06/93 - Alterada e consolidada 

PREÂMBULO  
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de QUIXADÁ-CE, com situado na 
Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - QUIXADÁ-CE, nomeada através da Portaria n 
13.04.001/2022 de 13 de Abril de 2022, torna público para conhecimento dos interessados 
que às 09:30min do dia 11 de Outubro de 2022, na sala de licitações, em sessão pública, dará 
início aos procedimentos de recebimento e abertura dos envelopes com os Documentos de 
Habilitação e de Propostas de Preços da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
julgamento do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, e CONTRATAÇÃO MEDIANTE EXECUÇÃO 
INDIRETA, NO REGIME EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, mediante as condições 
estabelecidas no presente Edital, tudo de acordo com a Lei n.D  8.666/93, alterada e 
consolidada, e legislação complementar em vigor. 

Objeto: 

CONTRATAÇÃO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZADA 	PARA 
ELABORAÇÃO DO PDLS - PLANO DE DESENVOLVIMENTO 
LOCAL SUSTENTÁVEL DO PROJETO TÁ NA REDE, NAS 
LOCALIDADES 	DO 	BAIRRO 	RESIDENCIAL 	RAQUEL 	DE 
QUEIROZ 	E 	NO 	BAIRRO 	CAMPO 	NOVO, 	DE 
RESPONSABILIDADE 	DA 	SECRETARIA 	MUNICIPAL 	DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. 

Órgão Interessado: Secretaria 	Municipal 	de 	Desenvolvimento 	Social 	do 
Município de Quixadá/CE 

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL 

Regime de Execução: Contratação 	mediante 	Execução 	Indireta, 	no 	Regime 
Empreitada por Preço Unitário 

Data e Hora de Abertura: 11 de Outubro de 2022 às 09:30 horas 

Este edital se compõe das partes A e B, como a seguir apresentadas: 

PARTE A - Condições para competição, julgamento e adjudicação 
Onde estão estabelecidos os requisitos e as condições para competição, julgamento e formalização do 
contrato. 

PARTE 8- ANEXOS 
ANEXO 1 
ANEXO II 
ANEXO III 
ANEXO IV 
ANEXO V 

Projeto Básico / Termo de Referência 
Minuta do Contrato 
Proposta Padronizada 
Modelo de Declarações 
Modelo de Procuração 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
CNPJ n2  23.444.748/0001-89 



PREFEITURA DE 

QUIXADÁ 

DEFINIÇOES:  
Sempre que as palavras indicadas abaixo ou os pronomes usados em seu lugar aparecerem neste 
documento de licitação, ou em quaisquer de seus anexos, eles terão o significado determinado a seguir: 
A) CONTRATANTE - Prefeitura Municipal de QUIXADÁ, através das Unidades Gestora-
Secretaria de DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 
B) PROPONENTE/CONCORRENTE/LICITANTE - Empresa que apresenta proposta para o 
objetivo desta licitação; 
C) CONTRATADA - Empresa vencedora desta licitação em favor da qual for adjudicado o 
Contrato. 
D) CPL - Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá-CE. 

1- DO OBJETO:  
1.1. A presente licitação tem como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ELABORAÇÃO DO PDLS - PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO PROJETO TÁ 
NA REDE, NAS LOCALIDADES DO BAIRRO RESIDENCIAL RAQUEL DE QUEIROZ E NO BAIRRO 
CAMPO NOVO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, tudo conforme especificações e condições contidas no 
Projeto Básico / Termo de Referência e demais exigências do edital. 

2 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO;  
2.1 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
2.1.1 - Poderão participar desta licitação pessoas jurídicas localizadas em qualquer Unidade da 
Federação, devidamente cadastradas no Município de Quixadá ou que atendam a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas e que 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste edital para a execução do 
objeto licitado, inclusive tendo seus objetivos sociais compatíveis com o objeto da licitação. 
2.1.2 - Não poderão participar licitantes com sócios, cooperados, diretores ou representantes comuns. 
2.1.3 - Se antes do início da abertura dos envelopes de preço for constatada a comunhão de sócios, 
diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas poderá participar do 
certame. 
2.1.4 - Se constatada a comunhão de sócios, diretores ou representantes entre licitantes participantes 
após a abertura dos envelopes de preço, os respectivos participantes serão automaticamente 
desclassificados do certame, independentemente do preço proposto. 
2.1.5 - Não poderão participar desta licitação os interessados que se encontrem em processo de 
falência ou de recuperação judicial; de dissolução; de fusão, cisão ou incorporação; ou ainda, que 
estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar 
com a Prefeitura de QUIXADÁ/CE; ou que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar 
com a Administração Pública, bem como licitantes que se apresentem constituídos na forma de 
consórcio. 
2.1.6 - O interessado em participar deverá conhecer todas as condições estipuladas no presente Edital 
para o cumprimento das obrigações do objeto da licitação e apresentação dos documentos exigidos. A 
participação na presente licitação implicará na total aceitação a todos os termos da TOMADA DE 
PREÇOS e integral sujeição à legislação aplicável, notadamente à Lei 8.666/93, alterada e consolidada. 
2.2 - DO CREDENCIAMENTO 
2.2.1 - Cada licitante deverá apresentar-se com apenas um representante que, devidamente munido de 
documentação hábil de credenciamento, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento 
licitatório, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada, devendo ainda, no ato da 
entrega dos envelopes apresentar os seguintes documentos: 

a) Documento de identificação de fé pública com fotografia, expedido por órgão oficial; 
b) Ato Constitutivo da Empresa (Contrato Social/Estatuto Social/Registro de Firma Individual) em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de Sociedade Comercial; e, no caso 
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de Sociedade por Ações, acompanhado do' dcu ntos referentes às eleições de seus 
administradores; 
c) Instrumento particular de procuração, com firma reconhecida em cartório, ou instrumento público 
de procuração, com poderes para representar a empresa em licitações ou especificamente nesta 
licitação, no caso de representante legal; 
d) Quando o representante for titular da Proponente deverá entregar cópia autenticada do documento 
exigido na letra "b" para comprovar tal condição. 

2.2.2 - A não-apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem anterior não 
implicará na impossibilidade de participação da licitante, mas impedirá o representante de se 
manifestar e responder pela mesma. 
2.3 - Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em 
original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou autenticada pela 
Comissão Permanente de Licitação mediante apresentação dos originais. 
2.4 - Os interessados em participar do presente processo que desejarem realizar apenas o protocolo 
dos envelopes e não se identificarem para representação no certame, deverão protocolar os envelopes 
junto à Comissão Permanente de Licitação ou no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Quixadá, devendo o responsável no ato da entrega apresentar Documento oficial de identificação com 
foto e preencher o formulário correspondente. 
2.5 Os proponentes interessados na participação do presente processo deverão levar em conta os 
preços estimados inseridos no projeto básico para a contratação. 
2.5.1- Não serão adjudicados preços superiores aos preços estimados inseridos no projeto básico. 

2.5.2.- IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
2.5.2.1- Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente edital de licitação por 
irregularidade na aplicação da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, devendo protocolar o pedido até 
5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 
prevista no § 1Q do art. 113 da Lei 8.666/93. 
2.5.2.2- O protocolo do pedido se dará via forma presencial na sede da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Quixadá/CE, sito Comissão de Licitação -Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo 
Velho- QUIXADA ICE. 
2.5.2.3- Decairá do direito de impugnar os termos do edital, o licitante que não o fizer até o segundo 
dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas, hipótese em que tal comunicação 
não terá efeito de recurso. 
2.5.2.4- A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo 
licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
2.5.2.5- Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações 
mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não 
lavável, que preencham os seguintes requisitos: 
2.5.2.6- O endereçamento ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Quixadá/CE; 
2.5.2.7- A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos 
documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, 
domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada, assinada e protocolada na 
sede da Comissão Permanente de Licitação do Município de Quixadá/CE, dentro do prazo editalício; 

2.5.2.8- O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos; 
2.5.2.9- O pedido, com suas especificações; 
2.5.2.10- Realizar protocolo conforme subitem 2.5.2.2 deste edital. 
2.5.2.11- Caberá ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação decidir sobre a petição até o dia 
útil que antecede a data fixada para recebimento dos envelopes. 
2.5.2.12- A resposta da Comissão Permanente de Licitação será disponibilizada a todos os 
interessados na íntegra do ato proferido pela administração no Comissão de Licitação ou em mídia 
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digital no Portal de Licitações dos Municípios do Tribunal de Contas do Estado do Ceará 
(https://licitacoes.tce.ce.gov.br/),  constituirá aditamento a estas Instruções. 
2.5.2.13- O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado. 
2.5.2.14- Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação 
dos termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, 
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 
2.5.2.14- Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto 
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

3- DA HABILITAÇÃO 
3.1 - A fase de habilitação consiste na apresentação de documentos de forma a comprovar a 
regularidade da proponente, conforme regulamenta o Art. 27 da Lei n9  8.666/93, alterada e 
consolidada. 
3.2 - Para se habilitarem nesta licitação as licitantes deverão apresentar envelope fechado, tendo no 
frontispício os seguintes dizeres: 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2  2022.09.21.01 - SDS 
ENVELOPE "A" - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL: 

3.3 -  O envelope "A" deverá conter os documentos a seguir relacionados, todos perfeitamente legíveis, 
dentro de seus prazos e validade para o dia e horário indicados no Preâmbulo do edital. 
3.4 - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC expedido pela Prefeitura Municipal de 
Quixadá, dentro da sua validade, ou comprovante emitido pela Prefeitura Municipal de Quixadá de que 
atendeu a todos os requisitos para cadastramento, até o terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas. 
3.5. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
3.5.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de empresa 
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar 
o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz; 
3.5.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS ADITIVOS E/OU 
ÚLTIMO ADITIVO CONSOLIDADO em vigor devidamente registrado no registro público de empresa 
mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no caso da licitante 
ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro 
da Junta onde tem sede a matriz; 
3.5.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no 
Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; devendo, 
no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de Registro das 
Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a matriz; 
3.5.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 
3.5.5. Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do Sócio - 
Administrador e ou Titular da Empresa. 
3.6. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
3.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
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3.6.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, relativo 
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 
3.6.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União, inclusive 
contribuições sociais, com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2  1.751, de 02/10/2014; 
3.6.4. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Estadual do domicílio ou sede da licitante; 
3.6.5. Prova de Regularidade relativa à Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante; 
3.6.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 
3.6.7. Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo Vil-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 12  de maio de 1943. 
3.6.8. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte (ME ou EPP), nos termos da Lei 
Complementar n° 123/2006 e Lei 147/2014 e suas alterações posteriores, que pretendam gozar dos 
benefícios previstos nas referidas Leis e decreto, deverão apresentar comprovante de Inscrição e de 
situação cadastral da pessoa jurídica no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CPNJ e declaração que 
comprove sua condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, bem como de que inexistem 
fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação. 
3.6.8.1. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o 
subitem 3.6.8 deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser 
prestada com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal. 
3.6.9. As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito de comprovação de REGULARIDADE FISCAL, mesmo que esta 
apresente alguma restrição. 
3.6.9.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 
5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado 
o vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
3.6.10. A não-regularização da documentação, no prazo estabelecido, implicará decadência do direito 
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou a revogação da licitação, 
conforme o caso. 

4.6 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

4.6.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa - vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios - podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, devidamente 
assinados por contabilista registrado no CRC, bem como por sócio, gerente ou diretor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente, 
acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, devidamente averbados na 
Junta Comercial da sede ou domicílio da empresa ou em outro órgão equivalente. 

4.7 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.7.1 Comprovação de aptidão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, em nome da empresa, que comprove que o licitante tenha prestado ou esteja 
prestando serviços, compatível com o objeto da presente licitação. 

3.9 - OUTROS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
3.9.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nD  9.854, de 27/10/1999, publicada 
no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7, da Constituição Federal, não emprega 
menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 
16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos; 
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3.9.2. Declaração expressa de integral concordância com os termos do edital e seus anexos; 
3.9.3. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da 
habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, (art.32, §2, da Lei 
n.2  8.666/93); 
3.10. 	Os licitantes que apresentarem documentos de habilitação em desacordo com as descrições 
anteriores serão eliminados e não participarão da fase subsequente do processo licitatório. 
3.11. Todos os documentos necessários à participação na presente fase deverão ser apresentados em 
original, cópia autenticada por cartório competente, publicação em Órgão Oficial ou autenticada pela 
Comissão Permanente de Licitação mediante apresentação dos originais. 
3.11.1. A documentação apresentada integrará os autos do processo e não será devolvida. 
3.11.2. Cada face de documento reproduzida deverá corresponder a uma autenticação, ainda que 
diversas reproduções sejam feitas na mesma folha, todos perfeitamente legíveis. 
3.11.3. Caso na autenticação conste expressamente que a mesma se refere ao verso e ao anverso do 
documento, a exigência referente à autenticação de todas as faces do documento fica sem validade. 
3.12. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou 
cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou 
catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preço. 
3.13. Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos 
referentes à habilitação, à proposta de preço e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial 
do Brasil. 
3.14. Quaisquer documentos necessários à participação no presente certame licitatório, apresentados 
em língua estrangeira, deverão ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o 
idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado. 
3.15. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição que regulamente a disponibilização 
do documento pela Internet, a CPL poderá verificar a autenticidade do mesmo através de consulta 
eletrônica. 
3.15.1. Caso o documento apresentado seja expedido por instituição pública que esteja com seu 
funcionamento paralisado no dia de recebimento dos envelopes, a licitante deverá, sob pena de ser 
inabilitada, apresentar o referido documento constando o termo final de seu período de validade 
coincidindo com o período da paralisação e deverá, quando do término da paralisação, sob pena de ser 
inabilitada supervenientemente, levar o documento à CPL nas condições de autenticação exigidas por 
este edital, para que seja apensado ao processo de licitação. Caso o processo já tenha sido enviado ao 
órgão de origem da licitação, deverá a licitante levá-lo a esta instituição para que o mesmo se proceda. 
3.16. Os documentos de habilitação exigidos, quando não contiverem prazo de validade 
expressamente determinado, não poderão ter suas datas de expedição superiores a 30 (trinta) dias 
anteriores à data de abertura da presente licitação. 
3.17. Os documentos apresentados, cópias ou originais, deverão conter todas as informações de seu 
bojo legíveis e inteligíveis, sob pena de serem desconsiderados pela Comissão Permanente de 
Licitação. 
3.18. Somente será aceito o documento acondicionado no envelope "A", não sendo admitido 
posteriormente o recebimento de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer 
adendo em documento entregue à CPL. 
3.19. A CPL poderá, também, para analisar os documentos de habilitação e outros documentos, 
solicitar pareceres técnicos e solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação, 
sendo a empresa obrigada a apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a 
partir da solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada, poderá ainda a CPL suspender a 
sessão para realizar diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões. 
3.20. A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata. 

4- DA PROPOSTA DE PREÇO  
4.1- A licitante deverá entregar à Comissão, juntamente com os envelopes contendo os Documentos de 
Habilitação, até a hora e dia previstos neste Edital, as PROPOSTAS DE PREÇOS devendo ser 
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confeccionada no mínimo em 01 (uma) via e opcionalmente em arquivo digital, formato .xis ou 
.doc, em envelope fechado e opaco, rubricado no fecho, contendo na parte externa os seguintes 
dizeres: 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N 2022.09.21.01 - SDS 
ENVELOPE "B" - PROPOSTA COMERCIAL 
RAZÃO SOCIAL: 

4.2. Na proposta de preços deverá constar os seguintes dados: 
a) Os serviços a serem prestados, conforme projeto básico; 
b) Os preços unitários e totais em algarismos de cada item cotado, e o valor global da proposta em 
algarismos e por extenso; 
c) Prazo de validade da Proposta, que será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias; 
d) Prazo de execução dos serviços em conformidade com o que estabelece o edital. 
4.3. Os valores contidos no projeto básico serão considerados em moeda corrente nacional (REAL) 
mesmo que não contenham o símbolo da moeda (R$); 
4.4. Os preços constantes da Proposta de Preços da licitante deverão conter apenas duas casas 
decimais após a vírgula, cabendo à licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números 
após as duas casas decimais dos centavos; 
4.5. Ocorrendo discrepância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, devendo a 
Comissão Permanente de Licitação proceder às correções necessárias; 
4.6. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
argumento não previsto em lei; 
4.7. A CPL poderá, também, para analisar as propostas de preços e outros documentos, solicitar 
pareceres técnicos e solicitar original de documento já autenticado, para fim de verificação, sendo a 
empresa obrigada a apresentá-lo no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas contados a partir da 
solicitação, sob pena de, não o fazendo, ser inabilitada, poderá ainda a CPL suspender a sessão para 
realizar diligência a fim de obter melhores subsídios para as suas decisões; 
4.8. A solicitação feita durante a sessão de habilitação deverá ser registrada em Ata. 

5- DOS PROCEDIMENTOS  
5.1 - Os Documentos de Credenciamento e os envelopes "A" - Documentos de Habilitação e "B" - 
Proposta de Preços serão recebidos pela Comissão no dia, hora e local definidos no preâmbulo deste 
Edital. 
5.2 - Após o(a) Presidente(a) da Comissão receber os Documentos de Credenciamento e Envelopes "A" 
e "B" e declarar encerrado o prazo de recebimento dos Documentos de Credenciamento e Envelopes, 
nenhum outro será recebido e nem serão aceitos outros documentos que não os existentes nos 
referidos envelopes. 
5.3 - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação realizará o credenciamento e informará aos 
presentes a relação das empresas que atenderam aos ditames do presente Edital, e, por conseguinte, 
estão aptas a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação e proposta de preços. 
5.4 - Em seguida, os licitantes rubricarão os envelopes contendo as Propostas de Preços - "B", ficando 
a comissão em posse dos mesmos até a abertura e julgamento respectivo. 
5.5 - Posteriormente, serão abertos os envelopes contendo os documentos exigidos para fins de 
habilitação. A Comissão examinará os aspectos relacionados com a suficiência, a formalidade, a 
idoneidade e a validade dos documentos, além de conferir se as cópias porventura apresentadas estão 
devidamente autenticadas pelo Cartório competente ou se são idênticas aos documentos originais, nas 
quais deverão ser apresentados. 
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5.5.1 - Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos no 
envelope "A", ou apresentá-los em desacordo com as exigências do presente Edital. 
5.6 - Os documentos de habilitação serão examinados e rubricados pelos membros da Comissão e, em 
seguida, postos à disposição dos prepostos das licitantes para que os examinem e os rubriquem. 
5.7 - A Comissão examinará possíveis apontamentos feitos por prepostos das licitantes, manifestando-
se sobre o seu acatamento ou não. 
5.8 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o(a) Presidente(a) da Comissão fará 
diretamente a intimação dos atos relacionados com a habilitação e inabilitação das licitantes, 
fundamentando a sua decisão e registrando os fatos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes 
declararem intenção de interpor recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os 
autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado na presença da Comissão. 
5.9 - Caso não estejam presentes à sessão os prepostos das licitantes, a intimação dos atos referidos no 
item anterior será feita através do meio de publicação Oficial do Município, iniciando-se, no dia útil 
seguinte à publicação, o prazo de 05 (cinco) dias úteis previstos em lei para a entrega à Comissão das 
razões de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessão será suspensa. 
5.10 - Decorridos os prazos para apresentação das razões e contrarrazões recursais e proferida a 
decisão sobre os recursos interpostos, a Comissão marcará a data e horário em que dará 
prosseguimento ao procedimento licitatório, cuja comunicação às licitantes será feita com a 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada, através do meio de publicação 
Oficial do Município. 
5.11 - Inexistindo recurso, ou após proferida a decisão sobre o recurso interposto, a Comissão dará 
prosseguimento ao procedimento licitatório. Inicialmente, será devolvido ao preposto da licitante 
inabilitada, mediante recibo, o envelope fechado que diz conter a Proposta de Preços. 
5.12 - Na ausência de qualquer preposto de licitante, a Comissão manterá em seu poder o referido 
envelope, que deverá ser retirado pela licitante no prazo de 30 (trinta) dias contados da data referida 
no aviso que marca a data da sessão de prosseguimento do procedimento licitatório. 
5.13 - Será feita, em seguida, a abertura do Envelope "B". A Comissão conferirá se foram entregues no 
referido envelope a Proposta e demais documentos solicitados no item 4 deste edital. 
5.14 - Em seguida, a Comissão iniciará o JULGAMENTO das propostas de preços. A Comissão 
examinará os aspectos formais das propostas. O não atendimento às exigências fixadas neste Edital 
será motivo de DESCLASSIFICAÇÃO da proposta. 
5.15 - A Comissão fará, então, o ordenamento das propostas das licitantes classificadas pela ordem 
crescente dos preços nelas apresentados; 
5.16 - Caso duas ou mais licitantes classificadas apresentem suas propostas com preços iguais, a 
Comissão fará sorteio para classificá-las, e adotará os procedimentos previstos neste capítulo. 
5.17 - Caso a proponente com proposta de preços classificada em 1 (primeiro) lugar, não seja 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), a Comissão procederá de acordo com os 
subitens a seguir: 
5.17.1 - Fica assegurado, como critério de desempate o exercício do direito de preferência para a 
Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), devendo a licitante estar presente à sessão 
pública de divulgação do julgamento da análise das propostas de preços para poder exercer 
mencionado direito. 
5.17.1.1 - Caso haja suspensão da sessão na data inicialmente estabelecida, a Comissão marcará 
previamente nova data de prosseguimento, ficando a cargo da licitante a obrigatoriedade de 
comparecimento para o uso deste benefício. 
5.17.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
5.17.3 - Para efeito do disposto no subitem 5.17.2, ocorrendo empate, a Comissão procedera da 
seguinte forma: 
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a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 
de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será classificada em 
primeiro lugar e consequentemente declarada vencedora do certame. 
b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea 
anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 
5.17.2, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
5.17.4 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 5.17.2, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar nova de preços, que deverá 
ser registrada em ata. 
5.17.5 - A Comissão deverá conceder margem de preferência de até 10% (dez por cento) da melhor 
proposta válida para a contratação de microempresa e empresas de pequeno porte sediadas em 
QUIXADA/CE, de acordo com o Art. 24 do Decreto Municipal N2  35 de 22 de agosto de 2017. 
5.17.5.1 - A margem de preferência não autoriza a contratação por preço acima da média de mercado, 
apurada para fins de abertura da licitação. 
5.18 - Na hipótese de não-contratação nos termos previstos no subitem acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
5.19 - Ocorrendo a situação prevista no subitem 5.17.3, a microempresa ou empresa de pequeno porte 
mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta de preços após solicitação da 
Comissão. Todos os atos deverão constar da ata dos trabalhos. 
5.20 - 	A Comissão, após os procedimentos previstos nos itens anteriores deste capítulo, suspenderá 
a sessão a fim de que seja lavrada Ata a ser assinada pelos membros da Comissão e pelos prepostos 
dos licitantes que participam da licitação. 
5.20.1 - Se presentes os prepostos das licitantes à sessão, o(a) Presidente(a) da Comissão fará 
diretamente a intimação dos atos relacionados com o julgamento das propostas, fundamentando a sua 
decisão e registrando os atos em ata. Caberá aos prepostos das licitantes se manifestarem sobre a 
intenção de interpor ou não recurso, a fim de que conste em ata e seja aberto o prazo recursal. Os 
autos do processo estarão com vista franqueada ao interessado ou interessados na presença da 
Comissão. 
5.20.2 - Caso os prepostos das licitantes não estejam presentes à sessão, a intimação dos atos 
referidos no item anterior será feita através da Imprensa Oficial do Município, iniciando-se, no dia útil 
seguinte à publicação, o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para a entrega à Comissão das 
razões de recursos a serem interpostos pelos recorrentes. A sessão será suspensa. 
5.21 - As dúvidas que surgirem durante as reuniões serão esclarecidas pelo(a) Presidente(a) da 
Comissão, na presença dos prepostos das licitantes. 
5.22 - À Comissão é assegurado o direito de suspender qualquer sessão e marcar seu reinicio para 
outra ocasião, fazendo constar esta decisão da Ata dos trabalhos. No caso, os envelopes ainda não 
abertos deverão ser rubricados pelos membros e pelos licitantes interessados. 
5.23 - A Comissão poderá, para analisar os Documentos de Habilitação e as Propostas de Preço, 
solicitar pareceres técnicos e suspender a sessão para realizar diligências a fim de obter melhores 
subsídios para as suas decisões. 
5.24 - Todos os documentos ficam sob a guarda da Comissão Permanente de Licitação, até a conclusão 
do procedimento. 
5.25 - No caso de decretação de feriado que coincida com a data designada para entrega dos envelopes 
"A" e "B" e suas aberturas, esta licitação se realizará no primeiro dia útil subsequente, na mesma hora e 
mesmo local, podendo, no entanto, a Comissão definir outra data, horário e até local, fazendo a 
publicação e divulgação na mesma forma do início. 
5.26 - A Comissão não considerará qualquer oferta de vantagens não prevista neste Edital, nem preço 
ou vantagem baseada nas propostas das demais licitantes. 
5.27 - Ocorrendo discrepância entre qualquer preço numérico ou por extenso, prevalecerá este último. 
5.28 - Quando todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, em 
não havendo intenção de interposição de recurso por parte de licitante, a Comissão poderá fixar às 
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licitantes, prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras 
propostas, conforme regulamenta o §32  do Artigo 48 da Lei Federal n2  8.666/93. 
5.29 - Após concluída a fase de habilitação e abertos os envelopes contendo as Propostas, não cabe 
desclassificar a proposta por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fato 
superveniente ou só conhecido após o julgamento, conforme regulamenta o §52  do Artigo 43 da Lei 
Federal n2  8.666/93. 

6- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

6.1 - A Comissão emitirá relatório contendo o resultado do JULGAMENTO deste Edital, com 
classificação das licitantes, que estará assinado pelos membros que dela participaram. 
6.2 - A Adjudicação desta licitação e a Homologação do seu objeto em favor da licitante cuja proposta 
de preços seja classificada em primeiro lugar são da competência das Unidades Gestoras -Secretaria 
de DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 
6.3 - A autoridade competente se reserva o direito de não homologar e revogar a presente licitação, 
por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, mediante 
parecer escrito e fundamentado sem que caiba às licitantes direito à indenização. 

7- DO CONTRATO E DA GARANTIA CONTRATUAL  

7.1 - O Município de QUIXADÁ-CE, através das Unidades Gestoras - SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL e a licitante vencedora desta licitação assinarão contrato, no prazo de 05 
(CINCO) DIAS úteis, contados da data da convocação para este fim expedida pela Prefeitura Municipal 
sob pena de decair do direito à contratação. 
7.2 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pelo órgão contratante caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a à multa de 10% (dez por cento) sobre o 
valor do serviço constante de sua proposta de preços. 
7.3 - A execução do Contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por representante da Prefeitura 
Municipal de QUIXADA especialmente designado. 
7.3.1 - O representante da Prefeitura Municipal de Quixadá anotará em registro próprio todas as 
ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados. 
7.3.2 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
7.4 - A Contratada deverá indicar preposto(s), aceito pela Prefeitura Municipal de Quixadá, para 
representá-lo na execução do contrato. 
7.4.1 - Fica a contratada na obrigação de manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação. 
7.5 - A Contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
resultantes da execução do contrato. 
7.6 - O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigerá pelo 
prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso seja permitido pelo artigo 57 da Lei Federal 
n2  8.666/93. 
7.7 - A prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela Unidade 
Gestora - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. 
7.8 - Constituem motivo para a rescisão do contrato, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial e sem que caiba à Contratada direito à indenização, de qualquer natureza, ocorrendo 
quaisquer das seguintes situações: 
a) não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais ou da legislação vigente; 
b) lentidão na execução dos serviços, levando a Prefeitura Municipal de Quixadá a presumir pela não 
conclusão dos mesmos nos prazos estipulados; 
c) cometimento reiterado de erros na execução dos serviços; 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
CNPJ n2  23.444.748/0001-89 



k'; •- 

M Y, 	PREFEITURA DE 

QUIXADAÍ4 	-,, 

d) falência, recuperação judicial ou dissolução da licitante ou insolvência de seus sócios, gerentes ou 
diretores; 
e) alteração social ou a modificação da finalidade ou de estrutura da empresa, que prejudique a 
execução do contrato; 
Q razões de interesse público, de alta relevância de amplo conhecimento, justificados e determinados 
pela Prefeitura Municipal; 
g) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura, decorrentes da 
execução do serviço, ou parcelas destes já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade 
pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à Contratada o direito de optar 
pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação; 
7.9 - A rescisão amigável do contrato, por acordo entre as partes, deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada do Ordenador de Despesas. 
7.10 -  É facultada à Prefeitura Municipal de Quixadá, quando o convocado não assinar termo do 
contrato no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços atualizados, de conformidade com este Edital, ou revogar esta 
licitação. 
7.11 - A Prefeitura Municipal de Quixadá poderá, a seu critério, determinar a execução antecipada de 
serviços, obrigando-se a Contratada a realizá-los; 
7.12 - O licitante vencedor da presente licitação, a critério da Contratante, se obriga a prestar garantia 
numa das modalidades abaixo, nos termos da Lei rip 8.666/93 e suas alterações posteriores: 
a) Caução em dinheiro; 
b) Seguro-garantia; 
c) Fiança bancária; 
d) Títulos da Dívida Pública, atendidos os requisitos anteriormente fixados. 
7.13 - A garantia será de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato. 
7.14 - A liberação ou a restituição da garantia será realizada após a execução da prestação a que se 
refere o instrumento contratual, nos termos do parágrafo 42  do artigo 56 do citado diploma legal; 
7.15 - Em se tratando de garantia prestada através de caução em dinheiro junto a Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, em conta específica, a mesma será devolvida monetariamente, nos 
termos do parágrafo 42  do artigo 56 da Lei n.2  8.666/93, e suas alterações posteriores; 
7.16 - A garantia prestada pelo licitante vencedor somente será liberada depois de certificado, pela 
Prefeitura Municipal de Quixadá, que o objeto contratado foi totalmente realizado a contento; 
7.17 - A liberação da garantia será procedida no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento 
do pedido formulado, por escrito, pelo contratado. 

8- DA FONTE DE RECURSOS 
8.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da Prefeitura 
Municipal de Quixadá/CE, nas Seguintes Dotações Orçamentárias: 1603-08.243.0803.2.095 - 
Elemento de Despesas: 33.90.39.00. 

9- DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
9.1 - As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas por termo de contrato 
específico, celebrado entre o Município, através das Unidades Gestoras - o, representadas pelos 
respectivas Secretária Ordenadora de Despesas, e o licitante vencedor, que observará os termos da Lei 
n.2  8.666/93, deste edital e demais normas pertinentes. 
9.1.2 - Integra o presente instrumento (ANEXO II) a minuta do termo de contrato a ser celebrado. 
9.1.3 - Os licitantes, além das obrigações resultantes da observância da Legislação aplicável, deverão 
obedecer às disposições elencadas na minuta do Termo de Contrato - Anexa a este edital. 
9.2 - Homologada a licitação pela autoridade competente, o Município de QUIXADÁ - CE, poderá emitir 
o correspondente Instrumento Contratual para o Licitante Vencedor visando à formalização do vínculo 
contratual, nos termos da Minuta que integra este Edital. 
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9.2.1 - O Licitante Vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias, contado a partir da convocação, para 
formalizar o Instrumento Contratual. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo motivo 
aceito pelo Município de QUIXADÁ - CE. 
9.2.2 - A recusa injustificada ou a carência de justo motivo da vencedora de não formalizar o 
Instrumento Contratual, no prazo estabelecido, sujeitará a Licitante à aplicação das penalidades 
previstas neste Edital. 
9.2.3 - Se o licitante vencedor não assinar o Termo de Contrato no prazo estabelecido é facultado à 
administração municipal convocar os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação 
final das propostas, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
classificado, inclusive quanto aos preços. 
9.3 - Incumbirá à administração providenciar a publicação do extrato do Contrato nos quadros de 
aviso dos órgãos públicos municipais, na forma prevista em Lei Municipal, até o 52  (quinto) dia útil ao 
de sua assinatura. O mesmo procedimento se adotará com relação aos possíveis termos aditivos. 
9.4 - O Termo de Contrato só poderá ser alterado em conformidade com o disposto no artigo 65 da Lei 
n.2  8.666/93. 
9.5 - O Contrato poderá ser rescindido, ainda, pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei 
n. 8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alterações posteriores. 
9.6 - A Gestão dos Contratos será exercida por servidores especialmente designados pelos 
Ordenadores de Despesas, os quais deverão exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a Lei n 
8.666/93, alterada e consolidada. 

10- DOS ACRÉSCIMOS E/OU SUPRESSÕES AO CONTRATO  
10.1 - A Contratante caberá o direito de promover acréscimos ou supressões nos serviços, que se 
fizerem necessários, até o limite correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 
contrato, mantendo-se as demais condições do contrato nos termos do art. 65, parágrafo 1, da Lei n 
8.666/93. 

11- DOS PAGAMENTOS 
11.1 - O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços licitados, de conformidade com 
as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal de contrato, 
acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, Municipal, FGTS 
e CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta; 
11.2 - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação 
tratada no subitem 11.1, observadas as disposições edítalícias, através de crédito na Conta Bancária do 
fornecedor ou através de cheque nominal. 
11.3 - Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no índice Geral de Preços de 
Mercado (IGPM), ou outro índice que vier a substituí-lo, ou a repactuação do preço do Contrato, desde 
que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua assinatura ou da data de sua 
última repactuação ou reajuste. 
11.4 - Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências incalculáveis, 
retardadores ou impeditivos da entrega do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou 
fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, poderá ser 
restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da Administração para a justa remuneração da execução dos serviços, objetivando a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei 
Federal n.9  8.666/93, alterada e consolidada, mediante procedimento administrativo onde reste 
demonstrada tal situação e termo aditivo. 

12 - DOS RECURSOS 
12.1 - Das decisões proferidas pela Comissão Permanente de Licitação caberão recursos no prazo de 
05 (cinco) dias úteis contados da intimação do ato. 
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12.2 - Os recursos deverão ser dirigidos à Unidade Gestora - Secretaria de DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, interpostos mediante petição datilografada/digitada, devidamente arrazoada subscrita pelo 
representante legal da recorrente, que comprovará sua condição como tal. 
12.3 - Os recursos relacionados com a habilitação e inabilitação da licitante e com o julgamento das 
propostas deverão ser entregues ao Presidente ou a um dos Membros da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Quixadá, no devido prazo, não sendo conhecidos os interpostos 
fora dele. 
12.4 - Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-los no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis. 
12.5 - Decidido o recurso pela Comissão, deverá ser enviado, devidamente informado, às Unidades 
Gestoras -, que proferirá sua decisão. 
12.6 - Nenhum prazo se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao 
interessado. 
12.7 - Na contagem dos prazos excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-
se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

0 	13 - DAS PENALIDADES E DAS SANÇÕES  
131 -  A licitante que convocada pela Prefeitura Municipal de Quixadá para assinar o instrumento 
de contrato se recusar a fazê-lo dentro do prazo previsto nesta TOMADA DE PREÇOS, sem motivo 
justificado aceito pela PMQ, estará sujeita à suspensão temporária de participação em licitação 
promovida pelos órgãos do Município de QUIXADÁ, pelo prazo de 02 (dois) anos. 
13.2 - 	O atraso injustificado na execução dos serviços do contrato sujeitará a Contratada à multa de 
mora prevista no presente Edital, podendo a PMQ rescindir unilateralmente o contrato. À Contratada 
será aplicada, ainda, a pena de SUSPENSÃO de participação em licitação promovida pelos órgãos do 
Município de QUIXADÁ, pelo prazo de 02 (dois) anos, período durante o qual estará impedida de 
contratar com o Município de QUIXADÁ. 
13.3 - 	Em caso de reincidência, a licitante/contratada será declarada inidônea para licitar e 
contratar com o Município de Quixadá. 
13.4 -  As sanções previstas neste Edital serão aplicadas pela PMQ à licitante vencedora desta 
licitação ou à Contratada, facultada a defesa prévia da interessada nos seguintes prazos: 
13.4.1 - de 5 (cinco) dias úteis, nos casos de ADVERTÊNCIA e de SUSPENSÃO; 
13.4.2 - de 10 (dez) dias, nos casos de Declaração de Idoneidade para Licitar ou Contratar Com o 
Município De Quixadá. 
13.5 - As sanções de ADVERTÊNCIA, SUSPENSÃO e DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR 
OU CONTRATAR COM O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ poderão ser aplicadas juntamente com as de MULTA 
prevista neste Edital; 
13.6 - As sanções de SUSPENSÃO e de DECLARAÇÃO DE INDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR 
COM O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ poderão também ser aplicadas às licitantes ou aos profissionais que, 
em razão dos contratos firmados com qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual e 
Municipal: 

- Tenha(m) sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
II - Tenha(m) praticados atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
III - demonstre(m) não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtude de 
atos ilícitos praticados. 
13.7- Somente após a Contratada ressarcir o Município de Quixadá pelos prejuízos causados e após 
decorrido o prazo de SUSPENSÃO aplicado é que poderá ser promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a sanção. 
13.8 - A declaração de idoneidade é da competência exclusiva das Unidade Gestora. 
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14- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
14.1 -  As informações sobre esta licitação podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura de Quixadá na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho, Quixadá ICE, de 
segunda a sexta-feira. 
14.2 -  Sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, fica assegurado à 
autoridade competente: 

- Alterar as condições do presente edital, fazendo a reposição do prazo na forma da Lei exceto 
quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas; 

- Revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado. 
14.2.1 - A autoridade competente deve anular esta licitação, por ilegalidade, mediante parecer escrito 
e devidamente fundamentado. 
143 -  Quaisquer esclarecimentos serão prestados pela CPL, durante o expediente normal das 08:00 
às 17:00h, através do e-mail: centraldecontratosquixada@gmail.com.  
14.4 - 	Fica eleito o foro de Quixadá (CE) para dirimir qualquer dúvida na execução deste Edital. 
15 - DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTAÇÃO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS DITAMES 
LEGAIS 
15.1 - A tentativa de fraude ou frustação dos atos e ações a serem realizados por parte dos 
proponentes, a qualquer momento do presente processo, poderá caracterizar o enquadramento dos 
mesmos nas sanções dos crimes e penas previstas do Art. 90, Art. 93 e Art. 96 da Lei Federal 8.666/93, 
e, sendo necessário, ainda, abertura e instauração do devido processo administrativo para a 
averiguação e apuração dos fatos ocorridos, de forma a aplicação das devidas penalidades e punições 
cabíveis. 
15.2 - E facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer ausência ou omissão quanto às 
instruções e ditames deste edital, a aplicação das normas, instrumentos e demais fontes legais do 
ordenamento jurídico brasileiro. 
15.3 - Conforme determinação da autoridade superior do presente procedimento licitatório, foi 
adotado Termo de Referência encaminhado pela Unidade Administrativa Interessada. Ressalta-se, 
derradeiramente, que o presente arrazoado é determinação e decisão do gestor, cabendo a ele as 
providências da Lei n2  13.655 de 25 de abril de 2018. 
15.4 - À critério da Comissão Permanente de Licitação os resultados das respectivas fases da licitação 
serão disponibilizados a conhecer na forma da lei, oportunamente. 

QUIXADÁ-CE, 22 de Setembro de 2022. 

ED SI'OTANETO 
PRESIDENTEDACP, ISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFEI URA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
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ANEXO 1 - TOMADA DE PREÇOS N2  2022.09.21.01 - SDS 

PROJETO BÁSICO / TERMO DE REFERÊNCIA 
N 

1. OBJETO: 

Contratação de empresa especializada para elaboração do PDLS - Plano de Desenvolvimento Local 

Sustentável do Projeto Tá Na Rede, nas localidades do Bairro Residencial Raquel de Queiroz e no Bairro 

Campo Novo, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de 

QuixadálCE. 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. O Projeto Tá Na Rede é um ecossistema social, vencedor do Edital Fundo da Infância e da Adolescência 

2021 da Fundação Itaú Social, embasado por um arcabouço de tecnologias sociais que objetivam atuar no 

contexto de pandemia e no combate as violações de direitos que se agravam com o sucateamento das políticas 

de proteção social que passam por esvaziamentos nos orçamentos destinados a Assistência Social. 

Considerando a necessidade de se estabelecer processos sistêmicos de atuação conjunta entre usuários, serviços 

públicos e entidades da sociedade civil para que haja uma atuação integral que priorize a proteção e a 

promoção da inclusão social de crianças, adolescentes e jovens a partir da garantia de direitos e em um 

contexto pandêmico onde há um afastamento de crianças e adolescentes das escolas e dos CRAS - Centro de 

Referência de Assistência Social, justificando a necessidade de desenvolver um Plano de Desenvolvimento 

Local Sustentável que embase o PROJETO TÁ NA REDE para sua atuação nos territórios delimitados e nas 

atividades e ações previstas no cronograma do mesmo. 

Há necessidade de contratação de empresa especializada na elaboração deste Plano de Desenvolvimento 

Sustentável para a promoção dos mecanismos necessários, que possibilitarão a execução do mesmo. 

Ademais, a elaboração do PDLS - Plano de Desenvolvimento Local Sustentável está devidamente prevista no 

cronograma de atividades, sendo indispensável sua elaboração, a qual norteara todas as ações a serem 

executadas no PROJETO TÁ NA REDE. 

O PROJETO TÁ NA REDE encontra-se em consonância com o que preconiza a Constituição Federal de 1988 

e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) de 1990, que colocam as crianças e adolescentes como 

prioridade absoluta para as ações protetivas do Estado e da Sociedade. 

Serão beneficiadas pelo programa 50 (cinquenta) crianças de O (zero) a 06 (seis) anos, 300 (trezentas) crianças 

de 07 (sete) a 11 (onze) anos, 400 (quatrocentos) adolescentes de 12 (doze) a 17 (dezessete) anos, 100 (cem) 

jovens de 18 (dezoito) a 29 (vinte nove) anos e 150 (cento e cinquenta) familiares ou responsáveis pelas 

crianças e adolescentes. 

3. DOS SERVIÇOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QUANT V. UNIT V. TOTAL 

01 

Elaboração do PDLS - Plano de Desenvolvimento 

Local Sustentável do Projeto Tá Na Rede, nas MÊS 12 R$9.129,33 R$109.552,00 
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localidades 	do • Bairro 	Residencial 	Raquel de T ( 

Queiroz 	e 	no 

responsabilidade 

Bairro 	Campo 	Novo, 

da 	Secretaria 	Municipal 

de 

de 

- 

Desenvolvimento Social 	do Município de 

QuixadálCE. 

3.1. A ELABORAÇÃO DO PDLS - PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO 
PROJETO TA NA REDE, DEVERÁ ABORDAR NO SEU PROCESSO DE CONSTRUÇÃO AS 
SEGUINTES METODOLOGIAS: 
3.1.1. DIAGNOSTICO TERRITORIAL (caracterização do entorno, aspectos gerais, geográficos e 
históricos); 
3.1.2. QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO; 
3.1.3. ANALISE SWOT/FOFA; 
3.1.3. CARTOGRAFIA SOCIAL; 
3.1.3. BIOMAPA COMUNITÁRIO; 
3.1.4. ÁRVORE DOS SONHOS; 
3.1.5. ESTUDO DO MEIO; 
3.1.6. CONSTRUÇÃO DE MAQUETE; 
3.1.7. HISTÓRIA COLETIVA; 
3.1.8. LINHA DO TEMPO; 
3.1.9. CÍRCULOS DOS SONHOS; 
3.1.10. DIAGRAMA DE URGÊNCIA E RELEVÂNCIA; 
3.1.11. CÍRCULO DE CULTURA. 
3.2. DOS RESULTADOS DAS METODOLOGIAS: 
3.2.1. Os resultados deverão ser apresentados através de relatório-diagnóstico geral, específico de cada 
metodologia e plano estratégico de trabalho, sendo seu conjunto o produto final do PDLS - Plano de 
Desenvolvimento Local Sustentável; 
3.2.2. Os serviços deverão ser realizados por profissionais qualificados, pertencentes as áreas de pedagogia, 
serviço social, psicologia e análise de dados. 
4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
4.1. Comprovação de aptidão, feita através de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, em nome da empresa, que comprove que o licitante tenha prestado ou esteja prestando serviços, 
compatível com o objeto da presente licitação. 
S. DO LOCAL E PRAZO PARA EXECUÇÃO: 
5.1. A realização dos serviços será realizada de acordo com as solicitações requisitadas pela CONTRATANTE, 
devendo os mesmos ser executados após o recebimento da respectiva Ordem de Serviço, junto á sede da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, no prazo máximo de 05 (cinco) dias. 
6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
6.1. A CONTRATADA para realizar os serviços, do objeto deste Termo de Referência, obrigar-se-á: 
6.1.1. Cumprir integralmente as disposições contidas; 
6.1.2. Responsabilizar-se pelo objeto em pauta, sendo ainda responsável por quaisquer danos pessoais ou 
produtos inclusive terceiros, ocorridos durante execução dos seus serviços; 
6.1.3. Responsabilizar-se e zelar pelo pagamento de suas dividas em favor de terceiros envolvidos na execução 
do objeto, em particular no que se refere ás contribuições devidas á Previdência Social, obrigações 
Trabalhistas, Seguros e aos Tributos á Fazenda Publica em geral; 
6.1.4. Manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
6.1.5. Atender com presteza e dignidade os serviços; 
6.1.6. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões 
ao objeto contratado, nos limites da lei; 
6.1.7. Reparar, corrigir, remove ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções; 
7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
7.1. A contratante obrigar-se-á: 
7.1.1. Exigir o fiel cumprimento dos serviços, bem como zelo na prestação e cumprimento dos prazos; 
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7.1.2. Notificar a CONTRATADA sobre qualquer irregularidade na entrega dos produtos objeto deste contrato; 
7.1.3. Acompanhar e fiscalizar junto a CONTRATADA a execução do objeto contratual; 
7.1.4. Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas neste instrumento, bem como zelar pelo 
cumprimento de todas as clausulas contratuais; 
7.1.5. Assegurar o livre acesso da CONTRATADA e seus prepostos, devidamente identificados, a todos os 
locais onde se fizer necessária a execução do objeto licitado, prestando-lhes todas as informações e 
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados; 
S. DO PAGAMENTO: 
8.1. O pagamento será realizado ao fornecedor, quando regularmente solicitados os serviços pelo MUNICíPIO, 
na proporção da realização dos serviços segundo as autorizações de fornecimento/ordens de compra expedidas, 
de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor de Contratos, acompanhadas 
das Certidões Federais, Estaduais e Municipais. 
8.2. Por ocasião do serviço contratado o contratado deverá apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva 
Nota Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal deverão ser emitida em nome da: 

• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL— CE, com endereço à Rua José de Alencar 

405, Centro, Quixadá - Ce, inscrito no CNPJ sob o n2  13.537.049/0001-20. 

8.3. O MUNICÍPIO efetuará o pagamento em até 30 (trinta) dias, através de crédito em conta corrente mantida 
pelo fornecedor, após o encaminhamento da documentação tratada nos sub itens anteriores, observadas as 
disposições editalíssimas e desta ata. 
8.3.1. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais, faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, 
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para 
pagamento da data da sua reapresentação. 
8.3.2. Para cada Ordem de Compra/Autorização de Fornecimento, o fornecedor deverá emitir uma única nota 
fiscal/fatura. 
8.3.3. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "ON-LINE" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 

Quixadá/CE, 22 de Setembro de 

IZ i;'; 	DO 	'TO PE OLIVEIRA 
SECRETÁRIA DE DESENVOL' ENTO SOCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
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ANEXO II - TOMADA DE PREÇOS N2  2022.09.21.01 - SDS 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO N 	  

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM 
LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
	  E DO OUTRO 	  
PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA. 

• 
O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o 
n2  07.977.044/0001-15, com sede de sua Prefeitura Municipal na 	  - 
QUIXADÁ-CE, CEP: 	, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE 	 , neste 
ato representado pelo(a) seu(ua) respectivo(a) Secretário(a), Sr(a). 	, aqui 
denominado de CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa 	 , pessoa 
jurídica de direito privado, sediada à Rua 	, n2  . Bairro _______• Cidade 
Estado 	, inscrita no CNPJ/MF sob o n 	 , por seu representante legal, Sr(a). 
	  portador do CPF n2 	  doravante denominada CONTRATADA, 
firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir 
estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO 
1.1. O presente CONTRATO tem como fundamento a Lei n2  8.666/93 e suas alterações, a 
TOMADA DE PREÇOS N2  2022.09.21.01 - SDS e seus Anexos, devidamente homologada 
pelo(a) Secretário(a) Municipal de 	 , e a proposta da CONTRATADA, tudo 
parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. O objeto do presente contrato é a Contratação de empresa especializada para elaboração 
do PDLS - Plano de Desenvolvimento Local Sustentável do Projeto Tá Na Rede, nas localidades 
do Bairro Residencial Raquel de Queiroz e no Bairro Campo Novo, de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Quixadá/CE, conforme Termo 
de Referência/Projeto Básico Anexo 1 do edital e proposta adjudicada. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO 
3.1. O valor mensal da presente avença é de R$ 	- ( 	 ), totalizando o 
valor global de R$ 	 ( 	 ), a ser pago na proporção da execução dos 
serviços licitados, segundo a ordem de serviço expedida pela Administração. 
3.2. O pagamento será feito na proporção da execução dos serviços licitados, de conformidade 
com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da despesa/fiscal de contrato, 
acompanhadas das Certidões Federal (abrangendo as contribuições sociais), Estadual, 
Municipal, FGTS e CNDT do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da 
proposta. 
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3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da 
documentação tratada no subitem 3.2, observadas as disposições editalícias, através de 
crédito na Conta Bancária do fornecedor ou através de cheque nominal. 
3.4. Será permitido o reajustamento do valor contratual com base no Índice Geral de Preços de 
Mercado (IGPM), ou outro índice que vier a substituí-lo, ou a repactuação do preço do 
Contrato, desde que observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data de sua 
assinatura ou da data de sua última repactuação ou reajuste. 
3.5. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da entrega do ajustado, ou, ainda, em caso de força 
maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 
extra contratual, poderá ser restabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente 
entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração 
da execução dos serviços, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro 
inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal n.2  8.666/93, alterada e 
consolidada, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação e 
termo aditivo. 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 
4.1. O contrato produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e 
vigerá pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado caso seja permitido pelo 
artigo 57 da Lei Federal 	8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DA OBRIGAÇÃO DAS PARTES 
5.1. As partes se obrigam, reciprocamente, a cumprir integralmente as disposições do 
instrumento convocatório e da Lei Federal n 8.666/93, alterada e consolidada. 
5.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Executar as atividades em conformidade com o descrito no o projeto básico, parte 
integrante do contrato, com os mais elevados padrões de competência, integridade 
profissional e ética; 
b) Designar para a execução do objeto do presente, profissionais qualificados e habilitados, 
bem como comprovar a notória experiência exigida no projeto básico, e cumprir com as 
obrigações trabalhistas; 
c) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou 
orientações se obriga a atender prontamente; 
d) Arcar com as despesas de deslocamento e diárias sua e de seu pessoal contratado na 
execução das atividades próprias, assumindo todas as despesas relativas a pessoal e 
quaisquer outras oriundas, derivadas ou conexas com o contrato, tais como: salários, encargos 
sociais e trabalhistas e eventuais passivos, impostos, alimentação e deslocamento do seu 
pessoal, tributos, seguros, taxas e serviços, registros, autenticações, e ficando, ainda, para 
todos os efeitos legais, declarada pela contratada a inexistência de qualquer vínculo 
empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a contratante; 
e) Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do 
contrato a ser firmado; 
f] Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem 
prévia e expressa autorização da contratante; 
g) Submeter-se às normas e condições baixadas pela contratante, quanto ao comportamento, 
discrição e urbanidade na relação interpessoal; 
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h) Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informações apresentadas e atuar sempre 
dentro dos prazos estabelecidos; 
i)A contratada deverá realizar todas as atividades descritas acima deste quando tocante as 
atividades da Prefeitura Municipal de Quixadá na representação dos Ordenadores de 
Despesas, em ações correlatas com as atividades profissionais; 
j) Aceitar, nas mesmas condições registradas, os acréscimos ou supressões que se fizerem na 
execução, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma 
do § 12  do artigo 65 da Lei n2  8.666/93. 
5.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) Exercer a fiscalização da execução do trabalho; 
b) Fornecer o apoio técnico e institucional formal para facilitar o acesso da contratada a todas 
as informações, instituições e entidades necessárias à consecução dos objetivos de que trata o 
projeto básico, parte integrante do contrato; 
c) Disponibilizar local adequado para a execução dos serviços; 
d) Havendo necessidade de deslocamento para fora do município, a Prefeitura de Quixadá/CE 
ressarcirá as despesas com transporte, alimentação, desde que devidamente comprovadas 
mediante nota fiscal discriminada, tomando-se como parâmetro dos valores dos pagamentos 
utilizados para tal fim os já utilizados pela Contratante; 
e) Efetuar o pagamento conforme clausula convencionada no instrumento contratual. 

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
6.1 - A despesa decorrente desta licitação correrá à conta dos recursos oriundos da 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ/CE - SECRETARIA DE 	 , na 
seguinte Dotação Orçamentária: 	 . Elemento de Despesas: 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES 
7.1. A Contratada sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, sem prejuízo 
de outras sanções legais e da responsabilidade civil e criminal, às seguintes multas, que serão 
aplicadas de modo cumulativo, independente de seu número, com base nas violações 
praticadas durante a execução desse contrato: 

- 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor dos serviços, por dia de atraso na 
execução dos serviços, caso seja inferior a 30 (trinta) dias; 

- 10% (dez por cento) sobre o valor dos serviços, por atraso na execução dos serviços 
superior a 30 (trinta) dias; 

- 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato, na hipótese de rescisão do 
Contrato por culpa da Contratada, sem prejuízos de outras penalidades previstas em lei; 

- 10% (dez por cento) do valor global do Contrato, se a Contratada transferir a 
execução dos serviços a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia autorização escrita da 
Contratante; 

- 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, se a Contratada deixar de atender às 
recomendações de ordem técnica emitidas pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. 
7.2- A contratada sujeitar-se-á, ainda, no caso de inexecução total ou parcial do Contrato: 

- advertência; 
- multa de 20% (vinte por cento) na forma prevista no edital; 
- suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Municipal por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
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- declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação da Contratada, que será concedida sempre que esta ressarcir a Contratante pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
8.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as 
consequências contratuais, as previstas em lei e no Edital. 
8.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno 
direito, independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada o 
direito de reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes 
da sua execução, ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições ou nas 
hipóteses previstas na Legislação, na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93. 
8.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de 
Licitações. 

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 
9.2. O presente contrato tem seus termos e sua execução vinculada ao edital de licitação e à 
proposta licitatória. 
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas 
dispostas no artigo 58 da Lei n2  8.666/93, alterada e consolidada. 
9.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por 
acordo das partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei. 
9.5. A inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem 
poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela 
Administração. 
9.6. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e 
legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da 
Administração. 
9.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com os termos 
do Processo Licitatório, da proposta e deste contrato. 
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatório e a proposta adjudicada. 
9.9. A Contratada, na vigência do Contrato, será a única responsável perante terceiros pelos 
atos praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamações e 
indenizações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 
10.1 - A publicação resumida do instrumento deste contrato deverá ser feita por afixação em 
local de costume, até o 59  (quinto) dia útil do mês subsequente à data de sua assinatura. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO GESTOR DO CONTRATO: 
11.1. A Fiscalização deste Contrato será exercida pelo(a) servidor especialmente designado(a) 
pela Secretaria Municipal, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que trata a 
Lei n2  8.666/93, alterada e consolidada. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
12.1 - O foro da Comarca de QUIXADÁ é o competente para dirimir questões decorrentes da 
execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 22  do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de 
junho de 1993, alterada e consolidada. 

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias, lavrado na sede 
da Prefeitura Municipal de QUIXADÁ-CE, perante testemunhas que também o assinam, para 
que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

	

QUIXADÁ-CE, 	de 	 de 2022. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ-CE 

	

SECRETARIA MUNICIPAL DE 	 
<<<SECRETÁRIO (A)>>> 

CONTRATANTE 

«EMPRESA» 

	

CNPJ ND 	 
«REPRESENTANTE LEGAL» 

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1. 	CPFN 	  
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ANEXO III- TOMADA DE PREÇOS N2  2022.09.21.01 - SDS 

PROPOSTA PADRONIZADA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de QUIXADÁ-C 

A empresa 	 , cadastrada no CNPJ sob o n.° 	 , por 
seu representante legal abaixo assinado, declara, sob as penas da lei: 

(1) Que acata inteiramente os preceitos legais em vigor, especialmente a Lei n. 
8.666/93, alterada e consolidada, e as condições desta TOMADA DE PREÇOS N2  

(2) Que, até a presente data, não existem fatos que nos impeçam de participar deste 
processo licitatório; 

(3) Que nos valores apresentados abaixo, estão inclusos todos os tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a execução do objeto contratual, 
inclusive a margem de lucro. 

Desta maneira, assume o compromisso de bem e fielmente atender as exigências a 
execução dos serviços descritos no Edital e no Projeto Básico - Anexo 1, caso seja proclamada 
vencedora. 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração do PDLS - Plano de 
Desenvolvimento Local Sustentável do Projeto Tá Na Rede, nas localidades do Bairro 
Residencial Raquel de Queiroz e no Bairro Campo Novo, de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Quixadá/CE, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

ITEM ESPECIFICAÇÕES UNID QUANT VALOR UNIT R$ VALOR TOTAL R 

Valor Global R$ 

VALOR GLOBAL: R$ 	 (VALOR POR EXTENSO) 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS 

RAZÃO SOCIAL: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
CIDADE/UF: 
CEP 

(local e data) 

(representante legal) 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
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ANEXO LV - TOMADA DE PREÇOS N2  2022.09.21.01 - SDS 

MODELO DE DECLARAÇÕES 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração do PDLS - Plano de 
Desenvolvimento Local Sustentável do Projeto Tá Na Rede, nas localidades do Bairro 
Residencial Raquel de Queiroz e no Bairro Campo Novo, de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Quixadá/CE. 

DECLARAÇÃO 

	  inscrita no CNPJ n 	 , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) 	 , portador(a) do RG n2 	 e CPF 
n° 	 , DECLARA, para fins do disposto na TOMADA DE PREÇOS N2  
2022.09.2 1.01 - SDS que: 

a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de QUIXADÁ, 
Estado do Ceará, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n2  9.854, de 27/10/1999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 72, da Constituição Federal, 
não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 (quatorze) anos. 

b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, 
especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de QUIXADA, 
Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos; 

c) sob as penas da lei, que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa 
habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32, §2, da Lei 
8.666/93. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(local e data) 

(representante legal) 
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MODELO DE DECLARAÇÕES 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração do PUS - Plano de 
Desenvolvimento Local Sustentável do Projeto Tá Na Rede, nas localidades do Bairro 
Residencial Raquel de Queiroz e no Bairro Campo Novo, de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Quixadá/CE. 

DECLARAÇÃO 

	  inscrita no CNPJ n° 	 , por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) 	  portador(a) do RG n2 	 e CPF 
n2 	 , DECLARA, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa 
prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de 
QUIXADÁ/CE, na modalidade TOMADA DE PREÇOS N9  2022.09.21.01 - SDS ser MICRO 
EMPRESA-ME E/OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP, nos termos da legislação vigente, 
não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no § 42 do artigo 32  da Lei Complementar 
n 123/2006, bem como de que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 
desenquadramento dessa situação. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

(local e data) 

(representante legal) 
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ANEXO V - TOMADA DE PREÇOS N2  2022.09.2 1.01 - SDS 
MODELO DE PROCURAÇÃO 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para elaboração do PUS - Plano de 
Desenvolvimento Local Sustentável do Projeto Tá Na Rede, nas localidades do Bairro 
Residencial Raquel de Queiroz e no Bairro Campo Novo, de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Quixadá/CE, tudo conforme 
especificações e condições contidas no projeto básico e demais exigências do edital. 

PROCURAÇÃO  

OUTORGANTE: «NOME DA EMPRESA, CNPJ N2. e ENDEREÇO» neste ato 
representada por seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr. «NOME», 
qualificação (nacionalidade, estado civil, profissão, RG e CPF) 

OUTORGADO: «NOME DO CREDENCIADO» qualificação (nacionalidade, estado civil, 
profissão, RG, CPF e endereço). 

PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes para 
representá-lo junto ao Município de QUIXADÁ/CE, na sessão de TOMADA DE PREÇOS N2  
2022.09.21.01 - SDS, podendo o mesmo, assinar propostas de preços, atas, contratos, 
entregar durante o procedimento os documentos de credenciamento, envelopes de 
documentos de habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária, e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE que se 
fizerem necessários ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente 
de que por força do artigo 675 do Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações 
contraídas pelo outorgado. 

(local e data) 

(representante legal) 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2  2022.09.2 1.01 - SDS 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE 
LICITAÇÃO. MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS N.2  2022.09.2 1.01 - SDS. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PDLS - PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL DO PROJETO TÁ NA REDE, NAS LOCALIDADES 
DO BAIRRO RESIDENCIAL RAQUEL DE QUEIROZ E NO BAIRRO CAMPO NOVO, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. TIPO:  Contratação mediante Execução Indireta, no Regime 
Empreitada por Preço Unitário. A comissão de licitação comunica aos interessados que no 
dia 11 de Outubro de 2022, às 09:30 horas, na sala da comissão de licitação, estará 
recebendo os envelopes de habilitação e proposta de preços, para a licitação do objeto 
acima citado. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Comissão Permanente 
de Licitações localizada no endereço Trav. José Jorge Matias, S/N - Campo Velho, de 
segunda a sexta das 08:00 às 17:30 horas e no site: http://www.mucipios-
licitacoes.tce.ce.gov.br. Quixadá, 22 de Setembro de 2022. 

Ed 	on ota Neto 

Pre *dente da CPL/PMQ. 

Trav. José Jorge Matias, S/N - Centro / Quixadá- CE 
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torna público o resultado da análise e julgamento das propostas de 
Preços da licitação acima referenciada que tem por objetivo a 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA 
PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NA VILA 
ESCONDIDO, CONFORME CONVÊNIO N° 262/2022, MAPP: 
1615. DE INTERESSE DA SECRETARIADE 

INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE POTENGI - CE. A única classificada 
nesta fase por atender todas exigências editalícias foi a empresa: A.I.L 
CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ n°: 15.621.138/1-
85. no valor global de RS261.374,42(duzentos e sessenta e um mil, 

trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), sendo 
portanto a VENCEDORA. CONTECNICA CARIRI 
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME, descumpriu o item 
13.9. alíneas "a", "b" e "c": e TELES SOLUÇOES EM IMOVEIS 
EIRELI- ME, descumpriu o item 13.9. alínea "d". Os autos se 
encontram com vista franqueada aos interessados a partir da data desta 
publicação. Abre-se prazo recursal, conforme Art. 109, inciso 1, alínea 
"b", da Lei 8.666/93. Damos ciência de que interposto recurso este 
será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo 
conforme previsto no Art. 109 § 30 da Lei 8.666/93. 

Potengi, 15 de setembro de 2022. 

MARIA EDUARDA EMIDIO LOURENÇO - 
Presidente da CPL. 

Publicado por: 
Joyce Teixeira da Silva 

Código ldentificador:B69AC8B2 

ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
AVISO DE REVOGAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ - AVISO DE 
REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: 
CREDENCIAMENTO N° 2022.08.22.01 - CHP - OBJETO: 

CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA ATUAR COMO 
OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À 

SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO. ]EQ. A comissão de licitação comunica aos 
interessados que o certame acima citado foi REVOGADO, 
condicionada ao atendimento do interesse público, bem como ajuste 
no Termo de Referência e Edital, ante a ausência. 

EDMILSON MOTA NETO - 
'sidente da CPI, 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 

Código Identificador:D7773EB8 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ  -  AVISO DE 
LICITAÇÃO. MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS N. 

2022.09.21.01 - SDS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO 
PDLS - PLANO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 

SUSTENTÁVEL DO PROJETO TÁ NA REDE, NAS 
LOCALIDADES DO BAIRRO RESIDENCIAL RAQUEL DE 

QUEIROZ E NO BAIRRO CAMPO NOVO, DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ/CE. TIPO: Contrataçào mediante Execução Indireta, no 
Regime Empreitada por Preço Unitário. A comissão de licitação 
comunica aos interessados que no dia 11 de outubro de 2022, às 
09:30 horas, na sala da comissão de licitação, estará recebendo os 
envelopes de habilitação e proposta de preços, para a licitação do 

objeto acima citado. 

EDMILSON MOTA NETO- 
Presidente 

ETO-
Presidente da CPI, 

11 Publicado por: 
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SECREÂRIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
• . EXTRATO DE CONTRATO 

FE ',1  MUNICIPAL DE QUIXADÁ. Dispensa de Licitação 
• 1:.05.01  - SEPLAF. CONTRATANTE: Secretaria de 

Planejamento e Finanças, torna público o extrato do contrato 
resultante da Dispensa de Licitação n° 2022.08.05.01 - SEPLAF: n° 
2022.08.05.01.1 - SEPLAF - Valor global: R$ 9.600,00 - 
CONTRATADA: Igor Pimentel da Silva - ME, através de seu 
representante legal, o Sr. Igor Pimentel da Silva. Unidade 
Administrativa: Secretaria de Planejamento e Finanças. OBJETO: 
contratação de serviços especializados em licença de uso de solução 
integrada de colaboração e comunicação corporativa, baseada em 
nuvem, Google Workspace, de interesse da Secretaria de 

Planejamento e Finanças do Município de QuixadáiCE. Prazo de 
vigência: 05 meses, a partir da data da assinatura. Assina pela 
contratante: Secretário, José Erismá Nobre da Silveira Filho. Data 
da assinatura do contrato: 10 de agosto de 2022. 

Publicado por: 
Francisco Thiago Pessoa de Queiroz 
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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXELÔ 

GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE JULGAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 

2022.08.18.1 

AVISO DE JULGAMENTO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 
2022.08.18.1  A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, torna 
público o julgamento do Pregão Eletrônico n° 2022.08.18.1, sendo o 
seguinte: empresa ÁGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
EQUIPAMENTOS LTDA vencedora junto aos Lotes 01, 06, 07, 08, 

09, 10, 11, 15, 16 e 17; MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA 
vencedora junto aos Lotes: 02, 12 e 18; INFORSISTEM 

COMERCIO E SERVICOS LTDA vencedora junto ao Lote 04: 
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA vencedora junto 

ao Lote 14. As mesmas foram declaradas habilitadas por cumprirem 
integralmente as exigências Editalissimas. Já os Lotes 05 e 13 foram 
declarados FRACASSADOS e o lote 03 foi REVOGADO para que 
seja realizada a melhor especificação dos equipamentos reclamados. 
Informações: Na sala da Comissão de Licitação. Prefeitura Municipal 
de Quixelô, sito na Rua Pedro Gomes de Araújo, S/N, Centro, ou por 
telefone (88)3579- 1210. 

Quixelô/CE, 23 de Setembro de 2022. 

FRANCISCA RAQUEL DE OLIVEIRA - 
Pregoeira Oficial. 

Publicado por: 
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GABINETE DO PREFEITO 
AVISO DE LICITAÇÃO- PREGÃO ELETRÔNICO S 

2022.09.23.1 

AVISO DE LICITACÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N° 

2022.09.23.1.  A Pregoeira Oficial do Município de Quixelô/CE, torna 
público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Pregão 
Eletrônico. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao 
atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde. do Hospital 
Municipal, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e do Programa 
Saúde da Família (PSF) do Município de Quixelô/CE. Início de 
acolhimento das propostas: 27 de setembro de 2022 a partir das 
17h:00min. Abertura das propostas: II de outubro de 2022 às 
08h:00 horas, Inicio da sessão de disputa de preços: II de outubro 

69 www.diariomunicipal.com.br/aprece  



Maioria dos beneficiários usa 
Auxílio Brasil para comprar comid'á'*~_  

76% dos beneficiários do Auxílio Brasil usam o dinheiro para comprar comida, e 

11% utilizam o benefício para pagar dívidas de acordo com pesquisa do Datafolha 
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Panetom menor, O consumidor mais atento vai perceber que, no lugar das tradicionais ver-
sões coro frutas ou golas de chocolate de 5009. as prateleiras estão tomadas por pane 
de 4009. Também há versões do produto em 3009 e até panelone em pedaços. 

  

do Auxílio Brasil para R$ 
600 e a queda recente da in-
flação, para pouco maio de 
um quarto (27%) do total 
da amostra do Datafolha, a 
quantidade de comida em 
casa foi insuficiente. Esse 
patamar representa uma 
queda ante o observado no 
fim de julho (32.6%), mas 
ainda acima do registrado 
em junho (25.9%), e é O se-
gundo mais alto da série ini-
ciada em maio. Nos últimos 

meses, com 
os alimentos 
mais caros e a 
pobreza ainda 
mais visível 
nau esquinas 
das cidades 
brasileiras, 

inseguran-
ça alimen-
tar voltou ao 
centro do de-
bate político. 

Em junho 
passada a se-
gunda edição 
do Inquérito 
Nacional no-
bre Insegu-

rança Alimentar no Contex-
to da Pandemia da Covid-19 
no Brasil, da Rede Penssart, 
apontou que 33 milhões de 
pessoas passam fome no Bra-
sil -uns patamar semelhante 
ao que havia sido registrado 
três décadas atrás. 

Em aetembro, um des-
dobramento desse relatório 
mostrou que a fome hoje ron-
da 1 a cada 3 famílias brasi-
leiras com crianças de até dez 
anos, sobretudo em lares do 
Norte e Nordeste. 

Mesmo em busca de votos 
nas regiões mais pobres do 
pais, o presidente Jair Bolso 

Apesar dos esfor- 
ços do governo 
para baixar os 

preços dos com- 
bustíveis, isso 

não teve impacto 
direto sobre os 

gastos dos benefi- 
ciários, de acordo 
com a pesquisa 

ri ECONOMIA 

Economia positiva ou derrapante? 
Se a economia brasileira chegar a 2.7% neste ano. 

como projeta o Governo e parte do mercado, o Pais deve 
ter um desempenho ligeiramente abaixo da média mun-
dial e ainda aquém do ritmo verificado nas quatro úl-
timas décadas. Dados e projeções do FMI e do Banco 
Mundial também mostram que o Brasil cresceu abaixo 
da média global nos governos Dilma Rousscff e Michel 
Temer (2011-2018) e que vai repetir essa tendência com 
Bolsonaro. Os dados contradizem a avaliação do Gover-
no de que a economia brasileira está decolando, diag-
nóstico que não é compartilhado pela maior parte do 
setor privado. A economia em V' ficou na animosidade 
do Ministério da Economia. 

O crescimento do Brasil nos dois primeiros trimestres 
do ano e a melhora nas expectativas para 2022 têm sido 
comemorados pelo Governo, que jogou a tática de injetar 
mais dinheiro para tentar reduzir a rejeição a Bolsonaro, 
cais 	to à reeleição. Sobre o resultado do segundo tri- 
m 	Ministério da Economia argumentou que o Pais 
crc, 	mais que os países do G7 (EUA, Canadá, Japão, 
França, Reino Unido. Alemanha e Itália), considerada a 
taxa anualizada do primeiro semestre. O ministro Paulo 
Guedes afirmou que o Brasil também cresce mais que a 
China, que teve contração do PIB no período, mas deverá 
ter desempenho melhor no acumulado de 2022. De 2020 a 
2022, nos três anos marcados pela pandemia, o Brasil não 
irá superar o desempenho económico mundial, conforme 
dados já divulgados como projeções para este ano. 

Dinheirama 
Ao divulgar, nesta 

semana, a arrecadação de 
agosto, a Receita Federal 
deverá mostrar trajetória 
de alta, apesar dos dife-
rentes cortes de impostos 
feitos neste ano. A receita 
administrada pelo órgão 
(que inclui itens como 
impostos sobre renda, IPI 
e contribuição providen-
etária) deverá mostrar 
alta real (já descontada a 
inflação) de 7,6% sobre 
agosto de 2021. O cres-
cimento é maior do que 
o observado em 5 dos 7 
mes 	anteriores, inclusi- 
ve 	lhe (alta real de 
5, 	re um ano antes). 

Sobrevivência 
A tentativa de assegurar 

a alimentação da família 
faz com que 76% dos 
beneficiários do Auxilio 
Brasil utilizem o benefício 
para colocar comida den-
tro de casa, diz pesquisa 
do Datafolha dos dias 20 
a 22 de setembro. Apesar 
dos esforços do Governo 
para baixar os preços dos 
combustíveis, isso não 
teve impacto direto sobre 
os gastos dos benefici-
ários, de acordo com a 
pesquisa. Os níveis recor-
des de endividamento das 
famílias também fazem 
com que 11% utilizem o 
auxílio para pagar dívidas. 

Itapemirim: Credores querem barrar falência 
Um grupo ele credores estrangeiros da Itapemirim, 
com quem a empresa tinha uma dívida de USS 16 
milhees (R$ 83 milhões) quando mudou de mãos - 
ao passar da família Cola para o empresario Sidnei 
Pina, em 2017-, está empenhado em barrar a 
falência da empresa na Justiça. Eles devem entrar 
com pedido de suspensão do processo hoje. A 
insolvência do grupo foi decretada na quarta-feira 
(21) pelo TJ-SP, que determinou a mudança do 
processo de recuperação judicial, ao qual e grupo 
estava submetido desde 2016, para falência. 

Seleção 
o BNB tara concurso 

publico para provimento 
de vagas e cadastro de 
reserva para o cargo de 
especialista técnico nas 
funções de analista de de-
senvvlviments de sistemas 
e analista de infraestruturu 
e segurança da informação. 
As oportunidades são 
para jornada de trabalho 
de 30 heras semanais e a 
remuneração inicial ode 
856.269,76.0 processe 
compreendera exame de 
habilidades e conhecimen-
tos, cem provas objetivas, 
de carater eliminatório e 
classiticatõrio. Edital no 
site bnb.gov.br. 

Menor e mais caro 
As fornadas de p000tooe 

para o Natal de 2022 co-
meçam a sair este mês em 
direção aos supermercados 
de todo o Pais - maquian-
do a inflação persistente. 
Nu lugar das tradicionais 
versões com trutas ou 

gotas de chocolate de 
5009, as prateleiras estão 
tomadas por pauetenes de 
400g. Também ha versões 
do produto em 300g e ate 
panetone em pedaços. Por 
outro lado, segundo vare-
jistas e fabricantes, os pre-
ços estão, em media, 20% 
maiores em relação aos 
do ano passado. A moda e 
diminuir e encarecer. 

INSS: Pente-fino em auxilio, aposentadoria e BPC 

0 Governo prepara um novo penie.hno no benoticios 

A tentativa de assegurar 
a alimentação da família faz 
com que 76% dos beneficiá-
rios do Auxilio Brasil utilizem 
o beneficio para colocar co-
mida dentro de casa, de acor-
do com pesquisa Datafolha 
dos dias 20 a 22 de setembro. 

Apesar dos esforços do go-
verno para baixar os preços 
doo combustíveis, isso não 
teve impacto direto sobre 
os gastos dos beneficiários, 
de acordo com a pesquisa. 

Os níveis 
recordes de 
endividamen- 
to da
tambem 

s famílias 
fa- 

zem com que 
11% utilizem 
o auxilio para 
pagar dividas 
Em seguida, 
são menciona-
das a compra 
de remédios 
(6%) e a aqui-
tição de gás de 
cozinha (2%); 
outros gastos 
são citados por 
5%. No levan-
tamento. 24% dos entrevistados 
disseram que alguém da casa 
recebe o Auxilio Brasil. e 7% 
afirmaram receber o Vale-Gás 
federal. O eleitorado petista se-
guie resistente entre os benefici-
ários do programa. 59% dizem 
que irão votar no ex-presidente 
Lula, 26%, em Bolsonaro. 5%. 
em Ciro Gomes (PDT), e 3%, 
em Simone Tebet (MDB). 

Em caso de segundo turno 
entre Lula e Bolsonaro, 61% 
declaram voto no petiata e 
30% no atual presidente. 

Falta comida 
Mesmo com o aumento  

naco tem desqualificado os 
dados sobre falta de comi-
da. "Fome para valer, não 
existe, como da formo que 
é falado. O que é extrema 
pobreza? Você ganhar VSS 
1,9 por dia, isso dá ES 10. 
O Auxilio Brasil são ES 20 
por dia. Quem por ventura 
está no mapa da fome pode 
se cadastrar e vai receber", 
disse ele, a um podcatt. 

Bolsonaro também disse 
que não há pessoas nas por-
tas de estabelecimentos co-
merciais pedindo comida. 0 
que a gente pode dizer, se for 
a qualquer padaria, não tem 
ninguém pedindo para com-
prar pão. Não existe. Eu falan-
do isso estou perdendo votos, 
mas a realidade não pode dai-
sai de dizer' afirmou. 

Em busca de alimentos 
em unos padaria na região da 
avenida Paulista, Raiais AI-
vos, 23, é um dos brasileiros 
que contrariam o discurso do 
presidente. "Muita gente está 
pedindo comida e dinheiro 
nas portas do comércio, às 
vezes tem até briga para ver 
quem consegue ficar perto 
de padarias. A maioria das 
pessoas ajuda, mas no frio é 
mais difícil conseguir alguma 
coisa" Um vidro recente que 
circulou pelas redes sociais 
também ajudou a levar o tema 
para o campo eleitoral. Na 
gravação, um bolaonariota in-
forma a uma mulher que ela 
não receberia mais doações 
de alimentos por declarar 
voto no ex-presidente Lula. 

No material, publicado pri-
meiro pelo perfil Jornalistas 
Livres, a diarista fixa Ramos 
Rodrigues, 52. é humilhada 
pelo eleitor de Bolsonaro, que 
pergunta em quem ela votará 

po 

para presidente na próxima 
eleição. O empresário mais 
tarde se desculpou pelo video. 

Na semana, foi a vez de o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes. adotar um dis-
curso que minimiza o pro-
blema da falta de alimento: 
'Isso são fatos económicos, 
não adianta. A tática polui-
ca é de barulho: 33 milhões 
de pessoas passando fome. 
E mentira, é falso. Não são 
coses os números", disse, em 
um evento do setor automo 
tivo em São Paulo. 

Para a ativista Dalilcia 
Lobo, que coordena um 
projeto de apoio a quem 
está em situação de rua, no 
centro de São Paulo, o pós-
'pandemia pode acabar in-
visibilizando o problema. 
'Houve um grande reforço 
um aumento de doações no 
começo da pandemia, mas, 
com a alta dos alimentos, 
as doações caíram, cm um 
momento de grande procu-
ra por comida." 

Apesar de tratarem de te-
mas semelhantes, ou dados 
do relatório da Rede Penanan 
e da pesquisa Datafolha não 
permitem comparação: o le-
vantamento da Pensann é uma 
amostra de domicílios usando 
quatro categorias de gravidade 
da insegurança alimentar: se-
gurança alimentar. Inseguran-
ça alimentar leve, insegurança 
alimentar moderada e insegu-
rança alimentar grave. Já a do 
Datafolha, por sua vez é uma 
amostra com a população 
brasileira adulta (16 anos ou 
mais). Outro ponto é que, na 
pesquisa do instituto, a respos-
ta no dá pelo que o entrevistado 
entende r "falta de comida': 
cm uma única pergunta. 
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Hidrolândia - Aviso de Abertura de Licitação - Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de 
Educação - Regente: Comissão de Licitação - Processo Originário: Tomada de Preços N° PMH-220922-TPOI. Objeto: execução dos serviços de 
construção de uns auditório na EMEF Centro Educacional Olcino Pereira de Sousa no Municipio de Hidrolândia-CE - Data de Abertura: 14/10/2022 - 
Horari... OShOOm - Local de Realização da Licitação: Sede da Prefeitura Municipal - Avenida Luiz Camelo Sobrinho, n°. 640. Centro. CEP: 62.270-000. 
Hidrolãndia-CE - Local de Acesso ao Edital: No endereço acima e nos links https://www.hidrolandia.ce.gov.br/Iicitacao.php;  https://licitacoes.tce.ce.g  411 
br - Funcionamento do Órgão: Segunda à Sexta de 07h30m às 13h00m. Presidente da Comissão de Licitação: Raimundo Rodrigues de Oliveira. 	 i€ 

811. 	 to 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Hidrolândia - Aviso de Abertura de Licitação - Unidade Administrativa: Secretaria Muna] de 	-- 
Educação - Regente: Comissão de Licitação - Processo Originário: Tomada de Preços N° PMH-220922-TPO2. Objeto: contratação de em, Fqsa 
ampliação dc uma sala dc aula na CEI Antonia Varcia Gomcs na Sede do Municipio de Hidrolândia-CE - Data dc Abertura: 17/10/2022 - Horário: 1 . 00 
- Local de Realização da Licitação: Sede da Prefeitura Municipal - Avenida Luiz Camelo Sobrinho, 00.  640. Centro, CEP: 62.270-000, Hidrolând -. - 
Local de Acesso ao Edital: No endereço acima e nos links https://www.hidrolandia.ce.gov.br/licitacao.php;  https://licitacoes.tce.ce.gov.br  - Funciona 	- 
do Órgão: Segunda à Sexta de 07h30m às 13h00m. Presidente da Comissão de Licitação: Raimundo Rodrigues de Oliveira. 

*0* *** *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Extrato do Termo de Adjudicação e Homologação - Processo: Concorrência Pública W. 
05.002/2021. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de pavimentação em pedra tosca em vias públicas no Município de 
Eusébio - CE., conforme especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos. O Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições 
legais, vem emitir o Extrato do Termo de Adjudicação e Homologação proferida em 17/09/2021 da Concorrência Pública em epígrafe, tendo como vencedor 
o proponente: Athos Construções LTDA - CNPJ: 08.237.585/0001-70, no valor de R$ 3.029.511.96 (três milhões vinte e nove mil quinhentos e onze reais e 
noventa e seis centavos). Eusébio/Ce., 17 de setembro de 2021. José Valber Barros Mota - Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Aracati - CPSMAR - Aviso de Convocação - Inexigibilidade de Licitação N° 
0408.01/2022 - Edital de Credenciamento N° 001/2022. A Presidente da CPL do CPSMAR vem convocar as empresas habilitadas a comparecerem no 
dia 27/09/2022 às 9:001%, para a sessão de abertura de propostas de preços do Credenciamento n°001/2022. cujo objeto é o credenciamento para contratação 
de empresa especializada para prestar serviços na realização de exames patológicos para suprir as necessidades da Policlínica Dr. José Hamilton Saraiva 
Barbosa, de responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregiào de Aracati - CPSMAR. Tabela SUS. 23 de setembro de 2022. Edvânia Viana 
Mala - Presidente da CPL. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Horizonte - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico N° 2022.09.15.1-PE - Julgamento: Menor Preço por 
Lote/Grupo. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de publicações legais em jornal de grande circulação estadual e em 
diários oficiais, conforme especificações no Termo de Referência. O prazo de cadastrarnento das Cartas Propostas e abertura para análise das propostas será 
até às 08h30min do dia 07 de outubro de 2022. O edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos www.comprasnet.gov.br, www.horizonte.ce.gov.br  e 
www.tcc.ce.gov.br  a partir da data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão Permanente de Pregão, na Av. Presidente Castelo Branco. n° 5100, 
Centro, Horizonte/CE ou pelo fone: (85) 3222.0583. Horizonte/CE, 23 de setembro de 2022. Francisca Jorangela Barbosa Almeida - Pregoeira Oficial. 

0*0 *0* *0* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2022/PP 
- SRP - O Pregoeiro Oficial do Município de Tamboril-CE comunica aos interessados que no próximo dia 10 de Outubro de 2022, às 14h30min, estará 
abrindo Licitação na Modalidade Pregão Presencial N° 068/2022/PP - SRP. cujo Objeto é para Registro de Preços visando a Futura e Eventual Aquisição 
de material permanente, consumo e informática destinado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Tamboril  -  CE. O Edital 
completo estará a disposição dos interessados nos dia úteis após esta publicação no horário de 08h às 12h, no endereço da Rua Germimano Rodrigues de 
Farias, S/N°, Bairro São Pedro, Tamboril, Ceará e no Site: www.tce.ce.gov.br/tce.niunicipios/. Tamboril-CE, 26 de Setembro de 2022. 

*0* *0* *0* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO SPU N° P214455/2022 - EDITAL 
DO PREGÃO ELETRÔNICO N° PE 22057 - SMS (SRP) (BB N° 963660) - Central de Licitações. Início da Disputa: 07/10/2022 às 09h (Horário 
de Brasília). OBJETO: Regifiro de Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de equipamentos de áudio e vídeo que serão deslinados ao uso da Escola 
de Saúde Pública Visconde de Saboia da Secretaria Municipal da Saúde de Sobral, conforme especificações confiantes no Termo de Referência. Valor do 
Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site: htln://Iicitacoes.sobral.ce.gov.br  e à Rua Vinato de Medeiros, N° 1.250,40  andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1146. 
Sobral-CE, 23 de Setembro de 2022.0 Pregoeiro - Esandro de Sales Souza. 

*0* *0* *0* 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE AlUADA - AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 
N° 2022.06.22.00I-SEDUC -A Comissão Permanente de Licitação, com sede na Rua Niceas Arraes, N° 128. Centro, em Aivaba-CE, torna público que no 
dia 05 de Outubro de 2022, às 09h, estará dando Continuidade com a Abertura dos Envelopes de Proposta de Preços da Licitação da Modalidade Tomada 
de Preços N° 2022.06.22.001-SEDUC, cujo OBJETO é a Contratação de empresa para construção de urna escola de 06 salas de aula com quadra coberta 
padrão FNDE, no município de Aivaba, conforme TC N°202004126-1 e projeto em anexo, parte integrante deste processo. Aivaba-CE, 23 de Setembro 
de 2022. Joana Benicio Leitão - Presidente da CPL. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Assaré - Aviso de Julgamento - Credenciamento N°001/2022 - Secretaria de Administração e Finanças. A 
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Assaré/CE toma público que fora concluído o julgamento dos documentos apresentados para Crcdcnciamcnto 
N°001/2022 - Secretaria de Administração e Finanças, para Contratação de Leiloeiro Público Oficial para prestação de serviços de alienação de eiculos 
automotores e máquinas pesadas de propriedade do Município de Assaré/CE sendo o seguinte: Pessoa Física Credenciada - Fernando Montenegro Castelo 
(CPF: 098.455.773-34). Maiores informações: Sede da CPL, sito na Rua Dr. Paiva, n°415, Vila Mota, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Assaré/CE, 23 
de setembro de 2022. Mickaelly Lohane Morais Tributino - Presidente da CPL. 

*0* *0* *0* 

Estado do Ceará - Município de Paraipaba - Aviso de Licitação- Pregão Eletrônico W. 060/2022 - SRP. O Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE, 
toma público para conhecimento dos interessados a abertura do Pregão Eletrônico W. 060/2022 - SRP, cujo objeto é o Registro de Preços visando futuras 
e eventuais contratações para aquisição de frutas, verduras e carnes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Paraipaba - CE. 
Inicio do acolhimento das propostas de preços: 26/09/2022. Data de abertura das propostas de preços: 06/10/2022 às 14h00rnin. Para efeito desta Licitação 
deverá ser levado em consideração o horário oficial de Brasília. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos seguintes sítios eletrônicos: www. 
bbmnet.corn.br:  www.tce.ce.gov.br; www.paraipaba.ce.gov.br. Paraipaba/CE, 23 de setembro de 2022. Francisco Eduardo Sales Vieira - Pregoeiro. 

*0* *0* *0* 

Prefeitura Municipal de Quixadà - Aviso de Licitação Tornada de Preços N.° 2022.09.21.01 - SDS. O Presidente da Comissão de Licitação comunica aos 
interessados que no dia 11/10/2022. às 09:30h, na sala da comissão de licitação, estará recebendo os envelopes de habilitação e proposta de preços. para a 
licitação, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para elaboração do PDLS - Plano de Desenvolvimento Local Sustentável do PROJETO TA NA 
REDE, nas localidades do Bairro Residencial Raquel de Queiroz e no Bairro Campo Novo. de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social. Tipo: Contratação mediante Execução Indireta, no Regime Empreitada por Preço Unitário. Edmilson Mota Neto. 

*0* *0* *0* 

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Preço n° 07.06.29.01.22-TP. Objeto: Contratação de empresa 
para obra dc pavimentação cm pedra tosca na localidade dc Guaribas no Distrito de Manituba no município, conforme PT N° 8168201202-1, MAPP N°5164 
e Termo de Convênio N° 047/CIDADES/2022, que celebram a Secretaria de Cidades do Estado/CE e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Infraestrutura deste município. Vencedor: J 5 Sindeaux Neto Eireli; Valor RS 450.297.71 (quatrocentos e cinquenta mil e duzentos e noventa e sete reais e 
setenta e um centavos). Adjudicado e Homologado dia 19/09/2022, pelo Ordcnador de Despesas da Secretaria. Afrânio Fcitosa Carvalho Gomos. 

*0* *0* *0* 


